Rusland is gebonden aan het Energiehandvestverdrag
inclusief aan de bepalingen over geschillenbeslechting;
door dit te ontkennen schendt Rusland het internationale recht
De lidstaten van het Energiehandvestverdrag (de Energy Charter Treaty of ECT) hebben zich
verplicht om het Verdrag voorlopig toe te passen (d.w.z. vooraf aan ratificatie van de ECT),
tenzij voorlopige toepassing in strijd is met hun nationale recht.
Totdat HVY de Arbitrages aanhangig maakten heeft Rusland voor, tijdens en na ondertekening
in 1994 van het Energiehandvestverdrag geen enkele indicatie gegeven dat het problemen
had met de voorlopige toepassing daarvan. Tijdens de onderhandelingen drong de Rusland
zelfs aan op een krachtig regime van voorlopige toepassing. Rusland bevestigde uitdrukkelijk
dat geen sprake was van strijd tussen Russisch recht en voorlopige toepassing van het
Verdrag. Rusland was zich al die tijd zeer goed bewust van het belang van het voorlopige
toepassingsregime en het geschillenbeslechtingsmechanisme (één van de vier pijlers van de
ECT, waarmee de andere bepalingen afdwingbaar werden) voor andere lidstaten van de ECT
en hun investeerders. Rusland wist daarom wel degelijk dat investeerders en andere lidstaten
van de ECT gerechtvaardigde verwachtingen zouden ontlenen aan haar gedragingen.
Rusland heeft niet alleen binnen de Russische regering en het Russische parlement, maar ook
richting de buitenwereld herhaaldelijk verklaringen afgelegd en toezeggingen gedaan met
betrekking tot Ruslands onbegrensde toewijding aan voorlopige toepassing van de ECT en een
sterk juridisch raamwerk voor het aantrekken van investeerders. Ook heeft Rusland aan de
andere lidstaten van de ECT bevestigd dat het niet zou aarzelen om enige moeilijkheden die
zij met betrekking tot de ECT zou hebben, bij de andere lidstaten aan de orde te stellen. De
website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland bevestigde tot 2008, toen
deze tekst plotseling werd verwijderd, zonder voorbehoud dat "[t]he Russian Federation
applies [the ECT] on a provisional basis". Rusland heeft ook in officiële documenten, gericht
aan het ECT Secretariaat, bevestigd dat het de ECT en de bepalingen over
geschillenbeslechting, die voorzien in internationale arbitrage, voorlopig zou toepassen. Zo
circuleerde Rusland bij een plenaire vergadering van de ECT Conferentie op 8 juli 1997 een
notitie waarin het aangaf dat de Russische regering had besloten de ECT voorlopig toe te
passen, zonder dat daarbij enig voorbehoud werd gemaakt. De Russische Minister van Energie
heeft daarnaast in een rapport uit 2004, dat toegankelijk is via de website van het ECT
Secretariaat, opnieuw bevestigd dat investeringsgeschillen met Rusland worden beslecht
door internationale arbitrage als kerngarantie ("key guarantee") aan investeerders.
Na 15 jaar procederen tegen HVY kan de Russische Federatie nog steeds geen enkel
bewijsstuk aanwijzen waaruit blijkt dat Rusland vóór de Arbitrages ooit het standpunt heeft
ingenomen dat zij de ECT niet voorlopig toepaste op grond van een beweerdelijke strijdigheid
met Russisch recht. De reden hiervoor is simpel. Een dergelijk document bestaat niet. Indien
het de Russische Federatie zou worden toegestaan om terug te komen van haar consistente
gedragslijn en uitdrukkelijke toezeggingen aan de andere lidstaten bij de ECT en hun
investeerders, zou dat niet alleen in strijd zijn met de ECT, en met Nederlands recht en de
rechtspraak van de Hoge Raad, maar ook met het internationale recht in het algemeen.

